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 های قلب و عروقالمللی پیشگیری از بیماریپنجمین کنگره بین مقاالت پوستر خالصه
 

 5991مهر ماه  9لغایت  7
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عروقي هستند كه اماروزه  وهاي قلبياز دالیل عمده ایجاد بيماريهاي مرتبط باچربي یكيبيماري هدف: وزمینه

باشد كاه  مي 2مجردLDLو  1مجردHDLها، هاي این بيمارياز حالتروند. یكيشمار ميومير بهاز علل رایج مرگ

 LDLوHDLگليسايرید، ساطوح   كلسترول و تاري  رغم وجود مقادیر طبيعيآن عليت كه درمعني شرایطي اسبه

وزناان و تفااوت   بادني در ماردان  ( وجود دارد. باتوجه به تفاوت درصاد چرباي  4و باال 3صورت غيرطبيعي )پایينبه

مجارد و  HDLمطالعاه باا هادف بررساي ارتبااط      وعروقاي در دو جانس، ایان   هاي قلبياستعداد ابتال به بيماري

LDLشد.مجرد با جنسيت انجام 

نموناه  سااده، و حجام  روش تصاادفي گيري بهاستفاده از نمونهمقطعي، و با-صورت تحليليمطالعه بهاین كار:روش

گارم باراي   ميلاي  266تار از  گليسيرید و كلسترول نرمال )كام نفر با تري 486این تعداد، شد. از نفر انجام1166

و  LDLوHDLنظر ساطح   افراد ازگليسيرید( وارد مطالعه شدند. اینگرم براي تريميلي 176ز تر اكلسترول و كم

  و آزمون  14spssافزار استفاده از نرمها باگرفتند. دادهبدني مورد ارزیابي قرارتودههمچنين سن، جنس و شاخص

Chi-Squareشد.( ارزیابي6267معناداري )با سطح 

ترتياب  وزناان باه  و درصد فراواناي ماردان   2723±424و  4225±420ترتيب افراد به BMIو ميانگين سني  نتایج:

زن(  %823مارد و  %127مجارد ) HDLهاا داراي  از نموناه  %328داد كاه  ها نشانبود. بررسي داده %3227و  0527%

داد كاه مياان   نزن( بودناد.  تحليال نتاایج نشاا     %025مرد و  %022مجرد )LDLها از نمونه %525بودند. همچنين 

HDL( 62661مجرد و جنسيت ارتباط معناداري وجود داردPvalue=  درماورد .)LDL    مجارد تفااوت معنااداري

 (=6244Powerو  =6270Pvalueمشاهده نشد )

كه در زنان بيشتر از ماردان  طوريمجرد ارتباط معناداري با جنسيت دارد، به HDLدادها نشان: بررسي دادهبحث

شاود مطالعاات بعادي در    نشد؛ لاذا پيشانهاد ماي    مجرد و جنسيت ارتباطي دیدهLDLكه بين يحالدر .باشدمي

تر مورد توجه این ارتباط باشد. همچنين پيگيري این فاكتورها در زنان بيشهاي موثر برراستاي بررسي مكانيسم

 قرارگيرد.

 يدميليپوعروقي، دیسهاي قلبيمجرد، بيماريLDLمجرد، HDL: كلیديهايواژه

                                                                                                                                                    
1 Isolated HDL 
2 Isolated LDL 

 46 تر ازكمو در زنان  37 تر ازكمدر مردان   3
 361و در زنان باالي  146در مردان باالي   4
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